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2016 

Geacht Bestuur, 

Naar aanleiding van de aan de Gemeente Den Helder bij brief van 10 april 2015 toegezonden Ontwerp 
Jaarstukken 2014 en Ontwerp Begroting 2016 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, 
delen wij u het volgende mee. 

Op 15 juni 2015 heeft de raad van Gemeente Den Helder de Ontwerp Jaarstukken 2014 en de Ontwerp 
Begroting 2016 behandeld. We willen onze complimenten maken over het feit dat in korte tijd een goed 
functionerende organisatie is neergezet. Besloten is om op grond van de artikelen 34 en 35 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, de voorliggende 
zienswijzen kenbaar te maken. 

Zienswijze t.a.v. de Ontwerp Jaarstukken 2014 (Jaarverslag en Jaarrekening 2014) 
We stemmen in met de voorgelegde jaarstukken en hebben inhoudelijk geen opmerkingen. Wel willen we 
kenbaar maken dat de 'nog uit te voeren productie 2014' de hoogste prioriteit verdient zodat 
vergunningverlening en handhaving op orde blijven. 

Zienswijze t.a.v. de Ontwerp Begroting 2016 
We stemmen in met de voorgelegde Begroting 2016 en hebben inhoudelijk geen opmerkingen. Eén van de 
belangrijke ontwikkelingen die wordt voorzien voor 2016 is dat de provincie Noord-Holland voornemens is 
om de taken in het kader van Groene wetgeving, Bodemtaken, Zwemwaterlocaties en Verkeer en 
vaarwegen per 1 januari 2016 over te dragen aan de RUD NHN. Wij onderschrijven het belang dat de 
overdracht van provinciale taken geen negatieve invloed mag hebben op zowel de doorgang van de 
dienstverlening van het huidige takenpakket als de financiële gevolgen voor de deelnemers. 
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